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+	 Mycket	starkt	ljus
+	 Robust	kvalitet
+	 Både	12	V	och	230	V	
	 laddar

TesTad

Konstgjord kricka
Dokkens Kricka är namnet på denna dummy som ska bjuda 
hunden ett naturtroget träningsobjekt. 

Den har en kropp som till form och fasthet liknar en riktig 
fågel. Huvudet sitter fästat i ett snöre för att det ska slänga 
som på en riktig fågel och träna hunden på denna störning.  
I andra ändan finns ett snöre för att underlätta långa kast.

Priset är 310 kronor och mer information finns på www.
pawofsweden.se eller tel 070-668 84 40.

dummy för land och vatten
Denna	dummy	är tillverkad i 
polyurethan med en fasthet  
som ska simulera  
kroppen av ett djur.  
Grundvikten är  
470 gram, men den  
kan ökas genom att  
fylla dummyn med  
sand.

Dummyn flyter och kan  
användas till vattenapport.  
Den är försedd med ett snöre  
med kula för att ge möjlighet  
till långa kast. Dessutom  
simulerade vingar av  
plastremsor. Både  
snöre och vingar kan lätt plockas bort.

Över den del som hunden greppar finns ett skydd av ne-
opren. Det är vändbart så man kan få en ljusgrå eller svart färg 
på dummyn. 

Namnet är Real Dummy och priset är 90 kronor. Mer infor-
mation på www.pawofsweden.se eller tel 070-668 84 40.

Akta	dig	för att titta in i den-
na lampa. Den har en ruskigt 
stark ljusstråle som du bör 
undvika att få i ögonen. 

Lampan är av LED-typ och 
visar hur fantastiskt långt 
denna teknik idag nått. Dio-
den uppges ha en brinntid på 
100 000 timmar – men ännu 
mer imponerande är hur 
starkt den lyser. Den har en 
koncentrerad ljuspunkt som 
gör det lätt att urskilja före-
mål på 100 meters avstånd, 
dessutom ett bra allmänljus i 
en vidare cirkel.

Lampan drivs av ett ladd-
bart batteri på 3,7 volt 2400 
mAh som ger en drifttid på 
cirka tre timmar. Lampan 
lyser med full effekt tills 
batteriet är urladdat då den 

slocknar tvärt. Du bör vara 
medveten om det så att du 
inte plötslig står där i mörk-
ret utan någon fungerande 
belysning. Det är klokt att ha 
med ett extra batteri, de finns 
att köpa löst.

Materialet är eloxerad 
aluminium och lampan väger 
170 gram komplett med bat-
teri.

Lampan säljs i ett paket 
komplett som eftersöks-
lampa. Det följer med en 
råttsvans-brytare som fästs 
med kardborre på vapnet 
och tänds när du greppar om 
stocken. Brytaren fungerar 
bra och det behövs bara 
ett lätt tryck för att tända 
lampan.

Eftersom batteriet är 

laddbart följer 
det med en liten 
intelligent laddare. Den 
kan ansluts till endera ett 
vanligt vägguttag 230 volt, 
eller ett tändaruttag i bilen. 
Båda adaptrarna följer med. 
Batteriet laddas på cirka fyra 
timmar. Låt dig inte luras av 
att lampan på hållaren lyser 
grönt. Det är lampan på den 
del som stoppas i vägguttaget 
eller tändaruttaget som ska 

lysa grönt när batteriet 
är      fulladdat. I paketet 

finns också ett gummerat 
metallfäste för att skruva 

fast lampan under pipan. 
Det enda vi egentligen sak-
nar i satsen är ett pannband 
som lampan kunde placeras 

i – den skulle nämligen 
kunna fungera utmärkt 
även som pannlampa.

Namnet på satsen är 
Genzo Uppladdningsbart 
Eftersökslamp-paket och 
priset är 795 kronor. 

Extra batteri kostar 149 
kronor. Den säljs av Hylte 
Lantmän och kan bestäl-

las direkt på hemsidan www.
hylte-lantman.com  eller tel 
0345-400 00.  

Laddbar ljusstark 
eftersökslampa
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Att	skärpa en buköppnare 
brukar vara ett problem på 
grund av den konvexa formen 
på bladet. Nu finns ett dia-
mantbryne som är så tunt att 
det kan böjas och formas till 
att passa eggen.

Brynet	består av en rostfri 
plåt av fjäderstål, som belagts 
med en diamantyta av två 
olika grovlekar. Plåten är 
fjädrande och kan böjas så att 
den följer bladets form även 
om detta är krökt som hos en 

buköppnare. Man trycker bara 
med tummen på brynet så att 
det buktar.

Brynet	kan även användas 
till vanliga knivblad och till 
en mängd andra saker som 
behöver brynas. Det är så litet 

och tunt att det kan förvaras i 
en knivslida, intill knivbladet.

Namnet är Dianova Lapsto-
ne Flex och priset 158 kronor. 
Det kan beställas från tillver-
karen Dianova AB, tel 0921 140 
80, www.dianova-ab.se

Bladet till buköppnaren 
på bilden kommer från 
Kuorbevare Smide. Det är 
ett handsmitt blad av kolstål 
med en grov, vacker yta. Det 
kan köpas från tillverkaren 
via www.rb-blad.se eller tel 
070-557 29 38. Där finns också 

vanliga knivblad att välja 
bland, även damasksmidda.

+	 Klarar	buktiga	ytor
+	 Ryms	i	knivslidan
+	 Olika	grova	ytor	och	

skärpstål

TesTad

Vässa din buköppnare

Skaftvidden hos en gummistövel är 
oftast en kompromiss mellan att vara 
så vid att stöveln är lätt att ta på, och 
så smal att den sitter stadigt utan att 
glappa. Men det finns ett sätt att slippa 
kompromissa – det är att förse 
stöveln med dragkedja.

Denna stövel från LaCrosse 
har en dragkedja utefter en stor 
del av insidan. För att inte riskera att 
det kommer in vatten finns en bälg av 
gummi innanför dragkedjan.

Stöveln är fodrad med 3,5 millimeter 
neoprene som vulkaniserats med na-
turgummit i stöveln. Utanpå det ligger 
ett tunt fleecefoder som gör att man 
slipper den sträva ytan hos neopre-
net och stövel blir lättare att ta på. 
Neoprenet absorberar ingen fukt så du 
bör kombinera med en socka av ull.

Stöveln har rejäl skafthöjd och en 
stötdämpande sula, uppbyggd enligt 
samma princip som en löparsko. Den 
finns i både dam- och herrmodell. 

Dammodellen har något lägre 
skaft, 38 centimeter istället för 
45 – och lite annan läst. Men även 
herrmodellen är “kvinnlig” med 
relativt smal läst och något uppbyggd 
klack vilket underlättar vand-
ring. Kvinnor som vill ha maximal 

skafthöjd kan gärna välja herrmodel-
len. Finns i herrstorlek US 6-15 vilket 
motsvarar 38-49 och dam US 5-11 
vilket motsvarar 35-42.

Namnet är LaCrosse AlphaBurly® 
Sport Side Zip, där zip står för drag-
kedja. Priset är cirka 1 600 kronor. Den 
finns i en modell utan dragkedja som 
kostar 1 400 kronor. 

Stövlarna finns i färgerna grön och 
brun. Säljs via jakt- och sporthandeln. 
Mer information på www.lacrosseeu-
rope.eu eller tel 070-598 27 30.

Gummistövel 
med dragkedja

+	 Lätt	att	ta	på
+	 Bra	skafthöjd	och	sula
+	 Något	uppbyggd	häl
+	 Stötdämpad	sula

TesTad

Nya	Tiveden	är namnet på en väst tillverkad 
i väven TC-lite, 65 procent polyester och 35 
procent bomull.

Västen är impregnerad för att få vattenav-
visande egenskaper och fodrad med Air-Venti-
lation-Mesh för att vara luftig även under var-
mare dagar eller vid ansträngande strapatser.

Västen	har flera funktionella fickor med lock 
och dragkedja, och för-
stås en särskild ficka 
för mobilen. Den har 
tvåvägs dragked-
ja och reglerbar 
midja. Finns 
i färgerna 
sand, grön, 
mörkgrön 
eller svart. 
Cirkapris är 
450 kronor.

Mer infor-
mation och 
uppgift om 
återförsäljare 
finns på www.
pinewood.se el-
ler tel 0370-34 
14 51

Väst för jakt 
och fritid
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Från	Didriksons kom-
mer dessa tunt fodrade 
membranbyxor. De är 
corduraförstärkta på 
mest utsatta partier 
och sägs klara en vat-
tenpelare på tio meter 
efter två tvättar.

De finns i unisex-
storlek S–XXXL och 
damstorlek 36–44. 
Priset är cirka 1 500 
kronor. 

Mer information på 
tel 033-10 19 13 eller 
www.didriksons.com

Genzo	har	tagit fram ett flertal 
antenner till Garmins hund-
sökare Astro. Det är dels en 
skogsantenn, 45 centimeter 
lång, som i hög grad förbättrar 
räckvidden jämfört med den 
lilla gummiantenn som Astro 
levereras med.

Dessutom säljer de en 
teleskopantenn som i hög grad 
liknar den som Garmin själva 
säljer, men är svartlackerad 
och har längden 92 centimeter 
till skillnad mot Garmins som 
är 102 centimeter. Konstruk-
tionen är densamma.

Man skruvar loss antennen 
från mottagaren och skruvar 
istället dit en kabel som går till 
ett handtag där antennen är 
fästad. Därmed kan man hålla 
upp antennen med rak arm för 
att få den så högt som möjligt 
och ändå läsa av mottagaren.

Skillnaden i längd på anten-
nerna kan teoretiskt göra en 
viss skillnad i mottagning och 
när vi jämförde dem så fick vi 
något bättre värde med Gar-

mins antenn. Men skillnaden 
är marginell och saknar bety-
delse vid praktisk användning. 
Båda är utmärkta antenner 
som under någorlunda goda 
förhållanden ger Astro räck-
vidder på över en mil.

Genzo säljer även en bilan-
tenn med magnetfot som är 
praktisk att använda när man 
söker hunden med hjälp av bil. 
Den antennen är 52 centimeter 
lång och magneten håller den 
fast på biltaket.

Samtliga	antenner från Gen-
zo har lika antennkoppling, så 
kallad FME-kontakt. Astron 
däremot har en SMA-kontakt, 
därför krävs en adapter. Den 
följer med Genzos antenner 
och det ligger en särskild tan-
ke bakom detta. Adaptern är 
tillverkad med en stödkrans 
runt själva fästet så att gängan 
inte bottnar. Det minskar 
risken att man vrider sönder 
fästet. Detta är nämligen en 
svag punkt på Astro – det är 

lätt gjort att fördärva fästet.
När adaptern sitter på plats 

kan man istället byta anten-
ner med FME-kontakten och 
behöver inte utsätta motta-
garen för belastning. Men om 
man vill använda Garmins lilla 
gummiantenn måste förstås 
adaptern skruvas bort.

Skogsantennen kostar 275 
kronor. Teleskopantennen 
595 kronor och bilantennen 
495 kronor. De säljs var för 
sig eller alla tre i paket för 995 
kronor.

Antennsprötet till teleskop-
antennen kan köpas löst som 
reservdel till priset 295 kronor. 
Det sprötet passar Garmins 
hållare till teleskopanten-
nen. De som råkat bryta av 
sin Garmin-antenn kan köpa 
denna, eftersom Garmin själva 
inte säljer den som reservdel.

Till teleskop- och bilanten-
nen medföljer en adapter med 
TNC-kontakt så att dessa kan 
anslutas till en 155Mhz jakt-
radio med TNC-anslutning. 
Det fungerar bra eftersom 
frekvensbanden är desamma.

Antennerna har samlings-
namnet Max-Range och säljs 
av Hylte Lantmän. Du finner 
mer information på tel 0345-
400 00 eller www.hylte-lant-
man.com.

+	 Förbättrar	kraftigt	
	 räckvidden
+	 Adapter	minskar	
	 skaderisk
+	 Kan	användas	
	 till	jaktradion
+	 Teleskopantenn	
	 som	reservdel

TesTad

antenner till astro

Den	som	har en Apple iPhone kan 
ladda hem en så kallad ”Apps” som 
visar solens upp och nedgång på just 
den plats där du befinner dig. Pro-
grammet utnyttjar telefonens GPS för 
att räkna ut tiderna.

Dessutom får man uppgift om det 

som kallas civil eller borgerlig skym-
ning. Det är tiden när solen är sex gra-
der under horisonten och man brukar 
säga att ljuset då är så svagt att det 
krävs någon form av belysning för att 
kunna läsa en tidning. Vi jägare brukar 
prata om skjutljust. 

Tiden mellan borgerlig skymning 
och soluppgång, och mellan solned-
gång och borgerlig skymning varierar i 
hög grad beroende på hur långt norrut 
du befinner dig.

Den tiden är intressant att veta för 
att planera jaktdagen, men också för 
många andra aktiviteter. Man ska dock 
tänka på att molnighet påverkar ljuset.

Programmet hämtas från AppStore 
och kostar sju kronor. Det heter Sun-
rise, Sunset.

Gryning och skymning Byxor 
med 
membran


